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Podstawy kompilatorów

Wprowadzenie do analizy leksykalnej

Bartosz Bogacki
Bartosz.Bogacki@cs.put.poznan.pl

Witam Państwa. Wykład w którym wezmą Państwo udział dotyczy wprowadzenia 
do analizy leksykalnej. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (2) 

Wprowadzenie

• Analiza leksykalna stanowi pierwszą fazę kompilacji
• Polega na rozpoznawaniu ciągów znaków zbudowanych 

zgodnie z pewnymi zasadami
• Celem analizy leksykalnej jest produkcja symboli 

leksykalnych dla analizy składniowej

Strumień danych 
wejściowych

Analizator 
leksykalny

Analizator 
składniowy

Symbole 
leksykalne ...

Analiza leksykalna stanowi pierwszą fazę kompilacji. Analizator leksykalny jest 
odpowiedzialny za przetwarzanie strumienia danych wejściowych i 
rozpoznawanie ciągów zbudowanych zgodnie z pewnymi zasadami. Tak
rozpoznane ciągi tworzą symbole leksykalne. 
Warto zwrócić uwagę, iż różne ciągi wejściowe mogą tworzyć te same symbole 
leksykalne. Dla przykładu różne liczby pojawiające się na wejściu, na wyjściu 
mogą tworzyć symbol leksykalny o nazwie NUMBER. 
Po przeprowadzeniu analizy leksykalnej, symbole leksykalne są przesłane na 
wejście analizatora składniowego.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (3) 

Podstawowe pojęcia

• Podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie 
leksykalnej to:
– Symbol leksykalny
– Leksem
– Wzorzec

Podstawowe pojęcia, którymi będziemy się posługiwali mówiąc o analizie 
leksykalnej to: symbol leksykalny, leksem oraz wzorzec. Wzorzec określa regułę 
zgodnie z którą rozpoznawane są pewne podciągi w strumieniu danych 
wejściowych. Podciągi te to leksemy. Po rozpoznaniu przez wzorzec leksem jest 
klasyfikowany jako element zbioru związanego z symbolem leksykalnym. Jak 
wspomniano wcześniej wiele leksemów może generować ten sam symbol 
leksykalny.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (4) 

Przykłady symboli leksykalnych

int sqr(int n) {
return n * n;

}

Symbol leksykalny Leksem Nieformalny opis wzorca
KWD_INT int Ciąg „int”
IDENT sqr Ciąg liter lub cyfr z literą lub znakiem „_” na początku
‘(‘ ( Znak „ (“
‘)’ ) Znak „)”
IDENT n Ciąg liter lub cyfr z literą lub znakiem „_” na początku
BIN_OP * Znak „*”
‘{‘ { Znak „ {“
‘}’ } Znak „}”
‘;’ ; Znak „;”
KWD_RETURN return Ciąg „return”

Oto przykład krótkiej funkcji napisanej w języku C. Funkcja ta oblicza kwadrat 
liczby przekazanej jako parametr aktualny. Jeśli będziemy posługiwali się 
nieformalnym opisem wzorca podanym w tabeli, to w strumieniu wejściowym 
wykryjemy pewne podciągi opisywane przez tabelę. Każdy rozpoznany podciąg 
utworzy nam symbol leksykalny. Warto zwrócić uwagę, że niektóre wzorce są 
bardzo proste jak na przykład wzorzec związany z symbolem leksykalnym 
KWD_INT czy KWD_RETURN. Są to po prostu słowa kluczowe języka C takie 
jak oznaczenie typu całkowitego – „int” czy słowo kluczowe „return”. Podobnie 
jest z operatorem mnożenia oraz nawiasami, dla których wzorce są dokładne i 
każdemu symbolowi leksykalnemu odpowiada dokładnie jeden leksem. Inaczej 
będzie natomiast w przypadku identyfikatorów opisanych zgodnie z
prezentowaną tabelą symbolem leksykalnym IDENT oraz wzorcem: „ciąg liter lub 
cyfr z literą lub znakiem _ na początku”. Do tego wzorca pasować będzie cała 
gama różnych leksemów. W przykładowym programie będzie to identyfikator 
„sqr” będący nazwą funkcji oraz identyfikator „n” będący parametrem formalnym.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (5) 

Notacja zapisu wzorca

• Najczęściej wykorzystywaną notacją do zapisu wzorca 
są wyrażenia regularne 

• Za ich pomocą można opisać wzorzec w sposób zwięzły 
a zarazem precyzyjny

• Przykład:
Symbol leksykalny Leksem Nieformalny opis wzorca Wyrażenie regularne
KWD_INT int Ciąg „int” int
IDENT sqr Ciąg liter lub cyfr z literą lub znakiem „_” na początku [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
‘(‘ ( Znak „ (“ \(
‘)’ ) Znak „)” \)
IDENT n Ciąg liter lub cyfr z literą lub znakiem „_” na początku [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*
BIN_OP * Znak „*” \*
‘{‘ { Znak „ {“ \{
‘}’ } Znak „}” \}
‘;’ ; Znak „;” ;
KWD_RETURN return Ciąg „return” return

Notacją najczęściej wykorzystywaną do opisu wzorca w sposób formalny 
są wyrażenia regularne.  Za ich pomocą można utworzyć wzorzec w 
sposób zwięzły i precyzyjny. Proszę zwrócić uwagę na wyrażenia 
regularne znajdujące się w tabeli.
Najciekawsze są wyrażenia regularne wykrywające symbol leksykalny 
IDENT, gdyż ukazują one dużą elastyczność tej notacji. Prezentowane 
wyrażenie regularne [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* odpowiada nieformalnemu 
opisowi „ciąg liter lub cyfr z literą lub znakiem _ na początku”. 
Zasady budowy tego typu wzorców omówione zostaną w dalszej części 
wykładu oraz podczas następnego wykładu poświęconego generowaniu
analizatorów leksykalnych z wykorzystaniem programu LEX.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (6) 

Alfabet, napis, język

• Alfabet (słownik) – dowolny zbiór symboli
• Napis (słowo, zdanie) – skończona sekwencja 

symboli
• Język – dowolny zbiór napisów nad pewnym 

alfabetem
• |w| - długość napisu w
• ε - napis pusty

Zdefiniujmy pojęcia, których używać będziemy w dalszej części wykładu.
Termin alfabet lub słownik oznacza dowolny niepusty i skończony zbiór 
symboli. Najbardziej typowymi przykładami symboli są litery, cyfry oraz 
znaki specjalne. Przykładem alfabetu może być alfabet binarny składający 
się z dwóch symboli 0 oraz 1. 
Innym alfabetem może być zbiór znaków ASCII. 
Napis nad pewnym alfabetem to skończona sekwencja symboli z tego
alfabetu. 
Przykładem napisu nad alfabetem binarnym będzie dowolna liczba 
zapisana w systemie binarnym, na przykład liczba 101. Innym 
przykładem, napisu, tym razem nad alfabetem znaków ASCII będzie 
słowo kluczowe „return”.
Długość napisu „w” oznaczana jako |w| jest liczbą symboli występujących 
w napisie „w”. Zgodnie z tą konwencją długość napisu „101” to 3, podczas 
gdy długość napisu „return”  to 6. 
Napis pusty oznaczamy za pomocą symbolu epsilon.
Język to dowolny zbiór napisów nad pewnym ustalonym alfabetem. 
Przykładem języka jest zbiór wszystkich liczb zapisanych w systemie 
binarnym.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (7) 

Alfabet, napis, język

• Przykłady
– Alfabet binarny A = {0,1}
– Napis nad alfabetem binarnym w = 10110110
– |w| = 8, | ε | = 0
– Język liczb binarnych L = { 0, 1, 01, 10, 11, 001, ... }

Oto przykłady omówionych wcześniej pojęć. 
Alfabet binarny A, to zbiór zawierający dwa elementy. Element 0 oraz 
element 1. 
Napis nad alfabetem binarnym „w”, to sekwencja symboli z tego alfabetu, 
czyli przykładowo 10110110. 
Długość tego napisu to 8. Długość napisu pustego zapisywanego jako 
epsilon to oczywiście zero. 
Język liczb binarnych L, to wszystkie sekwencje, które można utworzyć z 
symboli języka binarnego, czyli przykładowo 0, 1, 01, 10, 11, 001, itd.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (8) 

Operacje na napisach

• Napis w = rewolwerowiec
– Podciąg w (np. rewolwerowiec -> wole)
– Prefiks w (np. rewolwerowiec -> rewolwer)
– Sufiks w (np. rewolwerowiec -> owiec)
– Podciąg spójny w (np. rewolwerowiec -> 

wero)

Przejdźmy teraz do podstawowych operacji na napisach. Aby łatwiej 
zrozumieć ich znaczenie wykorzystany zostanie przykładowy napis w = 
„rewolwerowiec”.
Podciąg napisu w, to napis otrzymany poprzez usunięcie zera lub więcej 
niekoniecznie kolejnych symboli z napisu w. Przykładowo  podciągiem 
napisu „rewolwerowiec” będzie napis „wole”.
Prefiks napisu w, to napis otrzymany poprzez usunięcie zera lub więcej 
symboli z końca napisu w. Przykładowym prefiksem może być napis 
„rewolwer”.
Sufiks napisu w, to napis otrzymany poprzez usunięcie zera lub więcej 
symboli z początku napisu w. Przykładem sufiksu dla napisu 
„rewolwerowiec” może być napis „owiec”.
Podciąg spójny napisu w, to napis otrzymany poprzez usunięcie prefiksu i 
sufiksu z napisu w. Przykładem podciągu spójnego jest napis „wero”.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (9) 

Operacje na językach

• Suma
– L∪M = { w: w ∈ L ∨ w ∈ M }

• Złączenie (konkatenacja) 
– w1 i w2 = w1w2 (np. rewolwer i owiec -> 

rewolwerowiec)
– wε = εw = w
– w0 = ε, w1 = w, w2 = ww, w3 = www, ...
– LM = { wlwm: wl ∈ L ∧ wm ∈ M }
– L0 = {ε}; Li = Li-1L

Sumą dwóch języków (L oraz M) nazywamy dowolny napis „w” należący 
do zbioru L lub do zbioru M.
Złączeniem dwóch napisów w1 oraz w2 zapisywanym jako w1w2 jest 
napis utworzony poprzez „doklejenie” napisu w2 na koniec napisu w1. Na 
przykład złączenie napisu „rewolwer” z napisem „owiec” utworzy nowy 
napis „rewolwerowiec”. 
Pusty napis stanowi element neutralny złączenia. Oznacza to, iż złączony 
z dowolnym niepustym napisem daje w wyniku niepusty napis z którym 
został złączony. 
Złączenie tych samych napisów można zapisać z wykorzystaniem 
operatora potęgi (czyli górnego indeksu) oznaczającego liczbę powtórzeń 
napisu w złączeniu. 
Dla dwóch języków L oraz M, ich złączenie LM zapisujemy jako złączenie 
dwóch napisów wl oraz wm, gdzie wl jest napisem ze zbioru L a wm
napisem ze zbioru M. Warto zwrócić uwagę, iż również przy operacjach 
na językach może być stosowany operator potęgi. Oznacza on w tym
kontekście złączenie dowolnych napisów należących do danego języka.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (10) 

Operacje na językach

• Domknięcie zwrotne (L*)

• Domknięcie dodatnie (L+)

• Łatwo zauważyć, że:
L+ = LL*

Stephen C. Kleene
1909 - 1994

Bardzo ważnymi operacjami są domknięcie zwrotne oraz domknięcie 
dodatnie. Czasem nazywane są odpowiednio gwiazdką Kleene’go (czyt. 
klajni-go) oraz plusem Kleene’go na cześć słynnego matematyka 
Stephen’a Kleene’go, który to w 1956 roku scharakteryzował rodzinę 
języków regularnych jako rodzinę języków rozpoznawanych przez 
automaty skończone. 
Domknięcie zwrotne oznacza zero lub więcej złączeń napisów należących 
do danego języka. 
Złączenie dodatnie natomiast oznacza jeden lub więcej złączeń napisów 
należących do danego języka. 
Łatwo zauważyć, iż L+ = LL*
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (11) 

Operacje na językach

• Dane są L = { ”ab”, "c” }, M = {"wx", "yz" }
• Suma

L ∪ M = {"ab", "c", "wx", "yz"}
• Złączenie

LM = {"abwx", "abyz", "cwx", "cyz"}
• Domknięcie zwrotne

L* = {ε, "ab", "c", "abc", "cab", "abab", "cc", "ababab", 
"ccc", "abcabc", "abccab", ... }

• Domknięcie dodatnie
L+ = {"ab", "c", "abc", "cab", "abab", "cc", "ababab", 
"ccc", "abcabc", "abccab", ... }

Oto przykłady omówionych wcześniej operacji.
Niech będą dane dwa języki. Język L składa się z napisów: „ab” oraz „c”. 
Język M składa się z napisów „wx” oraz „yz”.
Sumą tych dwóch języków zgodnie z definicją jest zbiór składający się ze 
wszystkich napisów należących do języka L oraz wszystkich napisów 
należących do języka M. 
Złączeniem LM natomiast, jest zbiór składający się ze złączeń napisów, 
których prefiksem jest napis z języka L a sufiksem napis z języka M. 
Domknięcie zwrotne (L*) języka L zawiera nieskończenie wiele złączeń 
napisów z języka L oraz symbol epsilon. 
Domknięcie dodatnie (L+) języka L zawiera nieskończenie wiele złączeń 
napisów z języka L, ale nie zawiera symbolu epsilon.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (12) 

Języki regularne

• Niech A będzie dowolnym alfabetem
• Języki regularne nad alfabetem A są 

definiowane w następujący sposób:
– ∅ oraz {ε} są językami regularnymi nad A,
– ∀a∈A, {a} jest językiem regularnym
– Jeśli R1 oraz R2 są językami regularnymi nad 

A, to:  R1 ∪ R2, R1R2 oraz R1* i R2* są również
językami regularnymi nad alfabetem A.

Jak wspomniano symbole leksykalne rozpoznawane przez analizator 
leksykalny tworzą język regularny. Aby uściślić rozważania 
wprowadzona zostanie następująca definicja języków regularnych:

Niech A będzie dowolnym alfabetem, czyli skończonym i niepustym 
zbiorem symboli. Języki regularne nad alfabetem A są definiowane w 
następujący sposób. 

1. Zbiór pusty oraz jednoelementowy zbiór zawierający symbol pusty są 
językami regularnymi nad alfabetem A. 

2. Każdy z symboli alfabetu A stanowi język regularny.
3. Jeśli R1 oraz R2 są językami regularnymi nad alfabetem A, to zarówno 

suma, złączenie jak i domknięcie zwrotne R1 i R2 są również językami 
regularnymi nad alfabetem A.

Jak wspomniano wcześniej L+=LL*
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (13) 

Wyrażenia regularne

• Wyrażenia regularne służą do opisu języków regularnych
– ∅ jest wyrażeniem regularnym
– ε jest wyrażeniem regularnym
– a (a∈A) jest wyrażeniem regularnym

• Jeżeli r1 i r2 są wyrażeniami regularnymi to:
– (r1|r2) jest wyrażeniem regularnym
– (r1r2) jest wyrażeniem regularnym
– (r1)* oraz (r2)* są wyrażeniami regularnymi

• Priorytety: gwiazdka Kleene’go, złożenie, suma

Do opisu języków regularnych służą wyrażenia regularne.
1. Zbiór pusty jest wyrażeniem regularnym opisującym język regularny 
będący zbiorem pustym.
2. Epsilon jest wyrażeniem regularnym opisującym język regularny
zawierający tylko symbol pusty.
3. Symbol a należący do alfabetu A jest wyrażeniem regularnym 
opisującym język regularny zawierający pojedynczy element a.
4. Jeżeli r1 i r2 są wyrażeniami regularnymi opisującymi odpowiednio 
języki regularne L1 i L2 to:
a) r1|r2 jest wyrażeniem regularnym opisującym język regularny będący 
sumą L1 i L2
b) r1r2 jest wyrażeniem regularnym opisującym język regularny będący 
złączeniem L1 i L2
c) r1* oraz r2* są wyrażeniami regularnymi opisującymi języki regularne 
będące domknięciami zwrotnymi L1 i L2
Aby pominąć nawiasy okrągłe wprowadzono następujące priorytety 
operatorów. Najwyższy priorytet posiada domknięcie zwrotne (czyli 
gwiazdka Kleene’go). Następnie jest złożenie. Najniższy priorytet posiada 
suma.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (14) 

Wyrażenia regularne

• Przykład

• Napis pasuje do wzorca, gdy jest on elementem 
zbioru języka regularnego opisywanego przez 
zadane wyrażenie regularne

Wyraże nie
re gularne

Opisywany ję zyk
re gularny

Ele me nty opisywane go
ję zyka

a|b {"a","b"} a, b
ab*a {"a"}{"b"}*{"a"} aa, aba, abba, abbbba, ...
(ab)* {"ab"}* ε, ab, abab, abababab, ...
abba {"abba"} abba

Napis pasuje do wzorca, gdy jest on elementem zbioru języka regularnego 
opisywanego przez zadane wyrażenie regularne.
Przyjrzyjmy się przykładowym wyrażeniom regularnym. Tabela znajdująca się na 
slajdzie przedstawia wyrażenia regularne, języki regularne opisywane przez te 
wyrażenia oraz elementy opisywanych języków. Pamiętamy oczywiście, że 
elementy opisywanego języka to potencjalne leksemy. 
Przeanalizujmy podane wyrażenia regularne oraz napisy, które do nich pasują. 
Zaczniemy od wyrażenia „a|b” (czyli „a” lub „b”) do którego pasują napisy 
składające się z pojedynczego symbolu „a” lub pojedynczego symbolu „b”. 
Kolejne wyrażenie regularne to „ab*a” będące złączeniem składającym się z 
symbolu „a”, domknięcia zwrotnego symbolu „b” oraz ponownie symbolu „a”. 
Napisy, które pasują do tego wzorca to m.in.: „aa”, „aba”, „abba”, „abbbba”. 
Przyjrzyjmy się teraz trzeciemu wyrażeniu, czyli „(ab)*” Jest to domknięcie 
zwrotne złączenia symbolu „a” z symbolem „b”. Napisy pasujące do tego 
wyrażenia to: epsilon, ab, abab, ababababab, itd. 
Ostatnie wyrażenie to złączenie symboli a, b, b, a. Oczywiście jedynym napisem 
pasującym do tego wyrażenia napisem jest „abba”.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (15) 

Własności wyrażeń regularnych

• Prawa algebraiczne dla wyrażeń regularnych

Aksjomat Opis
w1|w2 = w2|w1 alternatywa jes t przemienna
w1|(w2|w3) = (w1|w2)|w3 alternatywa jes t łączna
w1(w2w3) = (w1w2)w3 z łączenie  jes t łączne
w1(w2|w3) = w1w2|w1w3

(w1|w2)w3 = w1w3|w2w3

εw = wε = w ε jes t elementem neutralnym z łączenia
r** = r* gwiazdka Kleene'go jes t idempotentna

rozdzielnoś ć  z łączenia
względem alternatywy

Przejdźmy teraz do omówienia praw algebraicznych dla wyrażeń regularnych. 
Po pierwsze alternatywa jest przemienna. Oznacza to, że wyrażenie w1 lub w2 
jest równoważne wyrażeniu w2 lub w1. 
Alternatywa jest również łączna. 
Złączenie jest łączne. 
Kolejny aksjomat przedstawiony na slajdzie ilustruje rozdzielność złączenia 
względem alternatywy.
Epsilon jest elementem neutralnym złączenia.
Ostatni aksjomat ukazuje, iż domknięcie domknięcia jest równoważne 
pojedynczemu domknięciu. Oznacza to, że gwiazdka Kleene’go jest 
idempotentna.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (16) 

Automaty skończone

• Języki regularne mogą być rozpoznawane przez 
automaty skończone

• Niedeterministycznym Automatem Skończonym 
(NAS) nad alfabetem A nazywamy system 
M = (A, S, f, s0, T), w którym:
– S jest zbiorem stanów
– f : A -> S jest funkcją przejść
– s0 jest stanem początkowym automatu
– T jest zbiorem stanów końcowych 

(akceptujących)

Języki regularne mogą być rozpoznawane przez automaty skończone,
czyli automaty o skończonej liczbie stanów. Przejdźmy więc do definicji 
automatów skończonych.
Niedeterministycznym automatem skończonym (w skrócie NAS)  nad 
alfabetem A nazywamy system M składający się z:
-Wspomnianego już alfabetu A,
-Zbioru stanów S
-Funkcji przejść f odwzorowującej alfabet A na zbiór stanów S
-Stanu początkowego s0 
oraz
-Zbioru stanów końcowych T (nazywanego również zbiorem stanów 
akceptujących).
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (17) 

Automaty skończone

• Przejście automatu zgodnie z funkcją f(si, a) = sj

si sj

a b ...... ... ...   ...b ...   a Strumień danych
wejściowych

Automat skończony

Przyjrzyjmy się bliżej zasadzie działania automatu skończonego. 
Przedstawiony slajd ilustruje przejście automatu zgodnie z pewną funkcją 
przejść ze stanu si do stanu sj pod wpływem symbolu wejściowego „a”. 
Automat będąc w stanie si po przeczytaniu kolejnego symbolu „a” z 
wejścia zmienia stan na sj. Następnie przygotowuje się do odczytu 
kolejnego symbolu z wejścia.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (18) 

Automaty skończone

• Automat skończony dla wyrażenia regularnego ab*a
• Funkcja przejść jako tabela

• Funkcja przejść jako graf przejść

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

s0 s1 s2 s3

a a a, b

a, b

b

b

T = { s2 }

Funkcję przejść f można określić za pomocą tabeli lub grafu. 
Aby przedstawić obie te reprezentacje wykorzystane zostanie wyrażenie 
regularne ab*a. 
Funkcja przejść w postaci tabeli zawiera w każdym polu stan do którego 
ma przejść automat skończony jeśli w stanie określonym poprzez 
nagłówek kolumny natrafi na wejściu na symbol będący nagłówkiem 
wiersza.
W przypadku reprezentacji grafowej stany są reprezentowane poprzez 
wierzchołki grafu skierowanego. Krawędzie natomiast oznaczają symbole, 
które mogą wystąpić na wejściu.
Aby w pełni zdefiniować automat skończony oprócz funkcji przejścia 
należy podać stan początkowy oraz zbiór stanów końcowych. 
Przyjmijmy więc, że stanem początkowym jest stan s0. Na grafie został on 
oznaczony zgodnie z konwencją strzałką. Zbiór stanów końcowych 
zawiera dla przykładowego wyrażenia jedynie stan s2. Węzeł grafu
odpowiadający temu stanowi oznaczony został dodatkowym okręgiem.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (19) 

Automaty skończone

• r = ab*a, 
• "aba"

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

T = { s2 }

s0

b a a... $

Przeanalizujmy działanie automatu skończonego działającego w oparciu o tablicę 
przejść wygenerowaną dla wyrażenia regularnego ab*a.
Zbiór stanów akceptujących zawiera tylko jeden stan – „s2”. Na wejściu znajduje 
się ciąg symboli a,b,a. 
Symbol dolara oznacza koniec danych wejściowych.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (20) 

Automaty skończone

• r = ab*a, 
• "aba"

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

T = { s2 }

s0

b a a... $

Automat skończony rozpoczyna pracę w stanie „s0”. Na wejściu automat natrafia 
na symbol „a”. W tablicy przejść wyszukana więc zostaje komórka znajdująca się 
na przecięciu wiersza oznaczającego symbol wejściowy (czyli „a”) oraz kolumny 
oznaczającej bieżący stan (czyli „s0”). 
Na slajdzie komórka ta została oznaczona kolorem. Zawiera ona stan „s1”. 
Dalej następuje odczyt stanu z wyznaczonej komórki, zmiana stanu automatu na 
stan odczytany oraz przejście do kolejnego symbolu znajdującego się na wejściu.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (21) 

Automaty skończone

• r = ab*a, 
• "aba"

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

T = { s2 }

s1

b a a... $

Automat skończony znajduje się w stanie „s1”. Na wejściu automat natrafia na 
symbol „b”. W tablicy przejść wyszukana więc zostaje komórka znajdująca się na 
przecięciu wiersza oznaczającego symbol wejściowy (czyli „b”) oraz kolumny 
oznaczającej bieżący stan (czyli „s1”). Na slajdzie komórka ta została oznaczona 
kolorem. Zawiera ona ponownie stan „s1”. Automat więc pozostaje w stanie s1 
oraz przechodzi do kolejnego symbolu znajdującego się na wejściu.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (22) 

Automaty skończone

• r = ab*a, 
• "aba"

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

T = { s2 }

s1

b a a... $

Automat skończony nadal znajduje się w stanie „s1”. Na wejściu automat natrafia 
na symbol „a”. W tablicy przejść wyszukana więc zostaje komórka znajdująca się 
na przecięciu wiersza oznaczającego symbol wejściowy (czyli „a”) oraz kolumny 
oznaczającej bieżący stan (czyli „s1”). Na slajdzie komórka ta została oznaczona 
kolorem. Zawiera ona stan „s2”. Następnie następuje odczyt stanu z wyznaczonej 
komórki, zmiana stanu automatu na odczytany stan oraz przejście do kolejnego 
symbolu znajdującego się na wejściu.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (23) 

Automaty skończone

• r = ab*a, 
• "aba"

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

T = { s2 }

s2

b a a... $

Automat skończony nadal znajduje się w stanie „s2”. Na wejściu automat natrafia 
na symbol „$” oznaczający koniec danych wejściowych. Następuje więc 
sprawdzenie czy automat znajduje się w stanie należącym do zbioru stanów 
akceptujących. Przypomnijmy, że zbiór ten w rozważanym przykładzie jest 
jednoelementowy i zawiera stan „s2”. Ponieważ jest to stan, w którym automat 
zakończył pracę – następuje akceptacja danych wejściowych.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (24) 

NAS – Niedeterministyczny Automat Skończony

• Niedeterministyczny Automat Skończony dopuszcza:
– możliwość przejścia pod wpływem jednego symbolu 

wejściowego do więcej niż jednego stanu
– istnienie ε-przejść

• (a|b)*abb

s3s0 s1 s2

a b

b

a b

s4

a
a

a, b
a, b

Warto zwrócić uwagę na dwie istotne charakterystyki 
niedeterministycznych automatów skończonych. 
Otóż dopuszczają one możliwość przejścia pod wpływem jednego 
symbolu wejściowego do więcej niż jednego stanu. 
Sytuacja ta przedstawiona jest na grafie przejść dla wyrażenia (a|b)*abb. 
Proszę zwrócić uwagę na przejścia ze stanu s0 pod wpływem symbolu 
„a”. Przejście może nastąpić do stanu s0 lub do stanu s1. 
Drugą istotną cechą automatów NAS jest istnienie epsilon-przejść, czyli 
zmian stanu występujących bez konieczności pobrania kolejnego symbolu 
z wejścia. Sytuacja taka będzie zobrazowana na następnym slajdzie.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (25) 

NAS – Niedeterministyczny Automat Skończony

• aa*|bb*
• ε-przejścia

s4

s0

s1 s2

s3

b

ε

b

ε

a
a

Oto niedeterministyczny automat skończony dla wyrażenia aa*|bb* zbudowany 
nad alfabetem składającym się z symbolu „a” oraz symbolu „b”. Występują tu 
epsilon-przejścia, przedstawione jako krawędzie wychodzące ze stanu s0. 
Warto zwrócić uwagę, iż przedstawiony na slajdzie graf przejść nie zawiera 
krawędzi dla wszystkich symboli alfabetu nad którym zbudowane zostało 
wyrażenie regularne. Oznaczone są jedynie ścieżki prowadzące do stanów 
akceptujących automatu skończonego. Jest to uproszczenie, które pozwala 
zmniejszyć liczbę wierzchołków oraz krawędzi grafu. Należy więc pamiętać, iż 
wystąpienie symboli alfabetu innych niż te oznaczone na krawędziach 
wychodzących z danego stanu jest jednoznaczne z brakiem akceptacji danych 
wejściowych przez automat skończony.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (26) 

DAS – Deterministyczny Automat Skończony

• Deterministyczny Automat Skończony:
– Żaden stan nie ma ε-przejść
– Dla każdego stanu istnieje przejście pod wpływem 

jednego symbolu wejściowego do co najwyżej 
jednego stanu

• (a|b)*abb

s3s0 s1 s2

a bb b

a

a

b

a

Przejdźmy teraz do zdefiniowania deterministycznego automatu skończonego (w 
skrócie DAS). Jest to automat, w którym:
-nie występują epsilon-przejścia,
-dla każdego stanu istnieje przejście pod wpływem jednego symbolu wejściowego do co najwyżej 
jednego stanu.
Przedstawiony na slajdzie graf dla wyrażenia regularnego (a|b)*abb zbudowanego nad alfabetem 
„a”, „b” ukazuje przykładową funkcję przejść dla DAS. Proszę zwrócić uwagę, iż graf ten nie 
zawiera epsilon-przejść ani dwóch krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka i 
zaetykietowanych tym samym symbolem.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (27) 

NAS -> DAS

• Dla każdego NAS istnieje równoważny mu DAS
– A = { a, b, c }, r = a(b|c)

s4

s0

s1 s2

s3

c

a

a

b

s4

s0 s13

s2

c

a

b

Dla każdego niedeterministycznego automatu skończonego istnieje równoważny 
mu deterministyczny automat skończony. 
Slajd przedstawia dwa równoważne automaty skończone dla wyrażenia 
regularnego a(b|c) zbudowanego nad alfabetem „a”, „b”, „c”.
Po lewej stronie znajduje się niedeterministyczny automat skończony. Proszę 
zwrócić uwagę, że ze stanu „s0” wychodzą dwie krawędzie zaetykietowane 
symbolem „a”. Jedna prowadzi do stanu „s1” podczas gdy druga do stanu „s2”. 
Po prawej stronie znajduje się deterministyczny automat skończony. 
Niejednoznaczność występująca w NAS została tu usunięta. Ze stanu „s0” 
wychodzi jedna krawędź zaetykietowana symbolem „a” i prowadzi do stanu „s13”.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (28) 

NAS -> DAS

• Dla każdego NAS istnieje równoważny mu DAS
– A = { a, b, c }, r = a|abc

s3

s0

s1

s2

b

a

a s3

s0 s2

s1

b

a

a, c

s4

c
s4

c

<akcja 1> <akcja 1>

<akcja 2> <akcja 2>

Oto kolejny przykład równoważnych automatów skończonych.
Tym razem są to automaty utworzone dla wyrażenia regularnego a|abc nad 
alfabetem „a”, „b”, „c”. Co więcej z akceptacją wynikającą z pojawienia się na 
wejściu pojedynczego symbolu „a” związana jest pewna akcja (na slajdzie 
oznaczona etykietą <akcja 1>). Podobnie z akceptacją wynikającą z pojawienia 
się na wejściu sekwencji symboli abc związana jest akcja oznaczona etykietą 
<akcja 2>.
Przykład odpowiedniego niedeterministycznego automatu skończonego znajduje 
się po lewej stronie slajdu. 
Równoważny mu deterministyczny automat skończony znajduje się po prawej 
stronie slajdu.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (29) 

Implementacja

• Podejścia do implementacji analizatora 
leksykalnego:
– Generator analizatorów leksykalnych (np. 

LEX),
– Napisanie analizatora w konwencjonalnym 

języku programowania (np. C, Pascal, Java),
– Napisanie analizatora w asemblerze

Przejdźmy teraz do implementacji analizatora leksykalnego. Najbardziej 
popularne podejścia (rozpoczynając od najprostszego ale najmniej wydajnego a 
kończąc na najbardziej skomplikowanym, lecz najwydajniejszym) to:
-Generowanie analizatora leksykalnego za pomocą generatora LEX 
-Napisanie analizatora leksykalnego w jednym z popularnych języków 
programowania (jak. Np. C/C++, Pascal czy Java)
-Napisanie analizatora leksykalnego w asemblerze.
W dalszej części tego wykładu przyjrzymy się technikom tworzenia analizatorów 
leksykalnych w języku C. Analogiczne podejście można zastosować w większości 
języków imperatywnych. 
Generowaniu analizatorów leksykalnych za pomocą generatora LEX poświęcony 
zostanie cały następny wykład.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (30) 

Implementacja

• Złożoność czasowa i pamięciowa

|r| - długość wyrażenia regularnego
|x| - długość łańcucha wejściowego

Automat Czas Pamię ć
NAS O(|r|*|x|) O(|r|)
DAS O(|x|) O(2| r| )

Poruszając kwestie implementacyjne warto również zwrócić uwagę na złożoność 
czasową i pamięciową automatów skończonych. 
Porównując niedeterministyczny automat skończony z deterministycznym 
automatem skończonym okazuje się, iż ten pierwszy wygrywa pod względem 
złożoności pamięciowej (czyli zajmuje mniej pamięci) lecz jest gorszy jeśli chodzi 
o złożoność czasową (czyli przetwarzanie NAS zabiera więcej czasu procesora).
Złożoność czasową i pamięciową automatów przedstawiono na slajdzie.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (31) 

Implementacja DAS (1)

#include <stdio.h>

int main() {
int c;
s0: /* Stan s0 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s1;
case 'b': goto s3;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else { 

puts ("ERROR");
return 0;

}

s1: /* Stan s1 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s2;
case 'b': goto s1;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else { 

puts ("ERROR");
return 0;

}

A = { a, b }
r = ab*a
T = {s2}

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

Na slajdzie przedstawiono prosty przykład ukazujący wydajną implementację 
deterministycznego automatu skończonego dla wyrażenia regularnego ab*a 
zbudowanego nad alfabetem „a”, „b”. 
Zbiór stanów końcowych zawiera stan „s2”. Tablica przejść dla tego automatu 
skończonego przedstawiona została w prawym-górnym narożniku slajdu.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (32) 

Implementacja DAS (1) 

#include <stdio.h>

int main() {
int c;
s0: /* Stan s0 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s1;
case 'b': goto s3;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else { 

puts ("ERROR");
return 0;

}

s1: /* Stan s1 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s2;
case 'b': goto s1;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else { 

puts ("ERROR");
return 0;

}

A = { a, b }
r = ab*a
T = {s2}

f: A->S s0 s1 s2 s3
a s 1 s 2 s 3 s 3
b s 3 s 1 s 3 s 3

Proszę zwrócić uwagę w jaki sposób reprezentowane są stany w tej
implementacji. Slajd zawiera kod dla stanów s0 oraz s1. 
Stan s0, rozpoczyna się taką etykietą s0. Dalej następuje wczytanie znaku z 
wejścia i sprawdzenie czy nie jest to przypadkiem ostatni znak. Jeśli nie, to 
zgodnie z zapisem znajdującym się w tabeli przejść następuje skok do etykiety 
oznaczającej pożądany stan. 
Domyślną akcją w przypadku pojawienia się na wejściu symbolu z poza 
rozpatrywanego alfabetu jest wypisanie informacji o błędnym wejściu oraz 
zakończenie programu.
Jeśli natomiast na wejściu nie pojawi się żaden symbol wejściowy co jest 
równoważne z zakończeniem przetwarzania – pojawia się informacja o błędzie, 
gdyż stan s0 nie jest stanem akceptującym.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (33) 

Implementacja DAS (1)

s2: /* Stan s2 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s3;
case 'b': goto s3;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else {

puts ("Success!");
return 0;

}

s3: /* Stan s3 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s3;
case 'b': goto s3;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else { 

puts ("ERROR");
return 0;

}
}

Oto dalsza część implementacji przedstawiająca stany s2 oraz s3.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (34) 

Implementacja DAS (1)

s2: /* Stan s2 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s3;
case 'b': goto s3;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else {

puts ("Success!");
return 0;

}

s3: /* Stan s3 */
if ((c=getchar()) != EOF) {

switch (c) {
case 'a': goto s3;
case 'b': goto s3;
default: 

puts ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
} else { 

puts ("ERROR");
return 0;

}
}

Proszę zwrócić uwagę na implementację stanu s2. Jest to jedyny stan 
akceptujący, więc w przypadku nie pojawienia się żadnych danych na wejściu 
wypisywana zostaje informacja o tym, że przetwarzanie zakończyło się 
sukcesem.
Jak wspomniano na początku plusem tego podejścia do implementacji 
analizatora leksykalnego jest jego wydajność. Minusem natomiast jest stopień 
komplikacji towarzyszący wprowadzaniu zmian do tak zaprojektowanego 
analizatora. Proszę zwrócić uwagę, iż informacja z tablicy przejść jest 
rozproszona po całym kodzie programu. W przypadku wprowadzenia zmian do 
tablicy – modyfikacja kodu może być kłopotliwa. 
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (35) 

Implementacja DAS (2) - rdzeń

#include <stdio.h>

/* Tablica przejsc stanow */
int STATES[4][2] = {

/* a, b */
/* s0 */ { 1, 3 },
/* s1 */ { 2, 1 },
/* s2 */ { 3, 3 },
/* s3 */ { 3, 3 }};

/* Stan poczatkowy */
int S0 = 0; // s0

/* Zbior stanow koncowych */
int T[1] = { 2 }; // s2

int mapChar(char);
int isAcceptState(int);

int main() {
int c, state = S0;
while ((c=getchar()) != EOF) {

state = STATES[state][mapChar(c)];
}

if (isAcceptState(state)) {
puts ("Success!");

} else {
puts ("ERROR");

}
return 0;

}

Przejdźmy więc do implementacji, która być może będzie mniej wydajna, lecz 
pozwoli nam tworzyć oraz modyfikować analizatory leksykalne w dużo łatwiejszy 
sposób. Slajd przedstawia podstawowe elementy takiego podejścia, które po 
kolei zostaną teraz omówione.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (36) 

Implementacja DAS (2) - rdzeń

#include <stdio.h>

/* Tablica przejsc stanow */
int STATES[4][2] = {

/* a, b */
/* s0 */ { 1, 3 },
/* s1 */ { 2, 1 },
/* s2 */ { 3, 3 },
/* s3 */ { 3, 3 }};

/* Stan poczatkowy */
int S0 = 0; // s0

/* Zbior stanow koncowych */
int T[1] = { 2 }; // s2

int mapChar(char);
int isAcceptState(int);

int main() {
int c, state = S0;
while ((c=getchar()) != EOF) {

state = STATES[state][mapChar(c)];
}

if (isAcceptState(state)) {
puts ("Success!");

} else {
puts ("ERROR");

}
return 0;

}

Zacznijmy od dwuwymiarowej tablicy STATES. Zawiera ona elementy tablicy 
przejść z tą różnicą, że stany są tu wierszami, a kolumny są odpowiednimi 
symbolami alfabetu. Liczby będące elementami tej tablicy oznaczają numery 
stanów do których ma nastąpić przejście. 
1 oznacza stan s1.
2 oznacza stan s2.
3 oznacza stan s3.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (37) 

Implementacja DAS (2) - rdzeń

#include <stdio.h>

/* Tablica przejsc stanow */
int STATES[4][2] = {

/* a, b */
/* s0 */ { 1, 3 },
/* s1 */ { 2, 1 },
/* s2 */ { 3, 3 },
/* s3 */ { 3, 3 }};

/* Stan poczatkowy */
int S0 = 0; // s0

/* Zbior stanow koncowych */
int T[1] = { 2 }; // s2

int mapChar(char);
int isAcceptState(int);

int main() {
int c, state = S0;
while ((c=getchar()) != EOF) {

state = STATES[state][mapChar(c)];
}

if (isAcceptState(state)) {
puts ("Success!");

} else {
puts ("ERROR");

}
return 0;

}

Kolejnym elementem tej implementacji jest inicjalizacja stanu początkowego. 
Ponieważ w przykładzie przyjęto, że stanem początkowym jest s0, więc zmiennej 
s0 przypisujemy wartość 0 oznaczającą stan zerowy.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (38) 

Implementacja DAS (2) - rdzeń

#include <stdio.h>

/* Tablica przejsc stanow */
int STATES[4][2] = {

/* a, b */
/* s0 */ { 1, 3 },
/* s1 */ { 2, 1 },
/* s2 */ { 3, 3 },
/* s3 */ { 3, 3 }};

/* Stan poczatkowy */
int S0 = 0; // s0

/* Zbior stanow koncowych */
int T[1] = { 2 }; // s2

int mapChar(char);
int isAcceptState(int);

int main() {
int c, state = S0;
while ((c=getchar()) != EOF) {

state = STATES[state][mapChar(c)];
}

if (isAcceptState(state)) {
puts ("Success!");

} else {
puts ("ERROR");

}
return 0;

}

Inicjalizujemy zbiór stanów końcowych. Ponieważ w przykładzie istnieje jeden 
stan akceptujący (s2), więc tablica T zawiera jeden element = 2.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (39) 

Implementacja DAS (2) - rdzeń

#include <stdio.h>

/* Tablica przejsc stanow */
int STATES[4][2] = {

/* a, b */
/* s0 */ { 1, 3 },
/* s1 */ { 2, 1 },
/* s2 */ { 3, 3 },
/* s3 */ { 3, 3 }};

/* Stan poczatkowy */
int S0 = 0; // s0

/* Zbior stanow koncowych */
int T[1] = { 2 }; // s2

int mapChar(char);
int isAcceptState(int);

int main() {
int c, state = S0;
while ((c=getchar()) != EOF) {

state = STATES[state][mapChar(c)];
}

if (isAcceptState(state)) {
puts ("Success!");

} else {
puts ("ERROR");

}
return 0;

}

A oto serce całego programu. 
Pętla while wczytuje po kolei symbole z wejścia a następnie zmienia stan 
automatu zgodnie z wartością odczytaną z tablicy STATES. 
Czynność ta jest powtarzana aż do momentu, gdy odczytane zostaną wszystkie 
znaki ze strumienia danych wejściowych.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (40) 

Implementacja DAS (2) - rdzeń

#include <stdio.h>

/* Tablica przejsc stanow */
int STATES[4][2] = {

/* a, b */
/* s0 */ { 1, 3 },
/* s1 */ { 2, 1 },
/* s2 */ { 3, 3 },
/* s3 */ { 3, 3 }};

/* Stan poczatkowy */
int S0 = 0; // s0

/* Zbior stanow koncowych */
int T[1] = { 2 }; // s2

int mapChar(char);
int isAcceptState(int);

int main() {
int c, state = S0;
while ((c=getchar()) != EOF) {

state = STATES[state][mapChar(c)];
}

if (isAcceptState(state)) {
puts ("Success!");

} else {
puts ("ERROR");

}
return 0;

}

Po wczytaniu wszystkich znaków z wejścia następuje sprawdzenie czy system 
zakończył pracę w stanie należącym do zbioru stanów akceptujących. Jeśli tak to 
wyświetlony zostaje komunikat informujący, że przetwarzanie zakończyło się 
sukcesem. W przeciwnym wypadku pojawia się informacja o błędzie.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (41) 

Implementacja DAS (2) – funkcje pomocnicze

/* Alfabet */
#define char_a 0
#define char_b 1

/* 
* Mapowanie wczytanego
* znaku na symbol alfabetu
*/
int mapChar(char c) {

switch (c) {
case 'a': return char_a;
case 'b': return char_b;
default: 

printf ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
}

/* 
* Sprawdzenie czy stan 
* znajduje sie w zbiorze 
* stanow koncowych
*/
int isAcceptState(int state) {

int i, size = sizeof(T)/sizeof(int);
for(i = 0; i < size; ++i) {

if (T[i] == state) return 1;
}
return 0;

}

A oto pozostałe fragmenty kodu.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (42) 

Implementacja DAS (2) – funkcje pomocnicze

/* Alfabet */
#define char_a 0
#define char_b 1

/* 
* Mapowanie wczytanego
* znaku na symbol alfabetu
*/
int mapChar(char c) {

switch (c) {
case 'a': return char_a;
case 'b': return char_b;
default: 

printf ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
}

/* 
* Sprawdzenie czy stan 
* znajduje sie w zbiorze 
* stanow koncowych
*/
int isAcceptState(int state) {

int i, size = sizeof(T)/sizeof(int);
for(i = 0; i < size; ++i) {

if (T[i] == state) return 1;
}
return 0;

}

Funkcja mapChar() dokonuje sprawdzenia czy znak, który pojawił się na wejściu 
należy do rozważanego alfabetu. Jeśli tak, to zwracana jest liczba odpowiadająca 
właściwej kolumnie w tablicy STATES. W przeciwnym wypadku wypisywany jest 
komunikat o błędzie a działanie programu zostaje przerwane.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (43) 

Implementacja DAS (2) – funkcje pomocnicze

/* Alfabet */
#define char_a 0
#define char_b 1

/* 
* Mapowanie wczytanego
* znaku na symbol alfabetu
*/
int mapChar(char c) {

switch (c) {
case 'a': return char_a;
case 'b': return char_b;
default: 

printf ("Incorrect input!");
exit (-1);

}
}

/* 
* Sprawdzenie czy stan 
* znajduje sie w zbiorze 
* stanow koncowych
*/
int isAcceptState(int state) {

int i, size = sizeof(T)/sizeof(int);
for(i = 0; i < size; ++i) {

if (T[i] == state) return 1;
}
return 0;

}

Funkcja isAcceptState() dokonuje sprawdzenia system zakończył pracę w stanie 
akceptującym (tj. stanie należącym do zbioru T). Jeśli tak, to zwracana jest 
wartość jeden. W przeciwnym razie zwracana jest wartość zero.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (44) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

Analiza leksykalna jest jedyną fazą kompilacji podczas której czytane są 
dane z wejścia znak po znaku. Ponieważ odczyt danych z dysku jest 
czasochłonną operacją a prędkość kompilatora jest istotnym jego 
parametrem, stosuje się różne techniki mające na celu przyspieszenie 
odczytywania danych. Powszechnie stosowane są więc różne 
implementacje buforów. 
Przykładem buforowania danych wejściowych może być utworzenie 
bufora podzielonego na dwie części po N znaków każda. N jest równe 
liczbie bajtów w bloku na dysku tak, aby odczyt mógł odbywać się blok po 
bloku.
W implementacji tej wykorzystuje się dwa wskaźniki. Jeden wskazuje 
zawsze początek leksemu (na slajdzie oznaczony został kolorem 
niebieskim). Drugi natomiast wskazuje znak w buforze, który zostanie 
przekazany do analizy leksykalnej (na slajdzie oznaczony został kolorem 
zielonym).
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (45) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i

Jednorazowo do bufora wczytywane zostaje N znaków. Połowa bufora zostaje 
więc zapełniona danymi. W momencie przekroczenia przez wskaźnik przedni 
(zielony) pierwszej połowy bufora wczytywane zostają dane do drugiej połowy. 
Gdy natomiast wskaźnik przedni przekroczy granicę drugiej połowy bufora dane 
wczytywane zostają ponownie do pierwszej jego części. Wskaźnik przedni 
przesuwany zostaje na początek bufora.
Początkowo oba wskaźniki wskazują na pierwszy znak w buforze.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (46) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i

leksem: "void"

Wskaźnik zielony (nazywany często wskaźnikiem przednim) przesuwany jest 
wewnątrz bufora aż do momentu gdy rozpoznany zostaje leksem. W 
rozpatrywanym przykładzie leksemem jest słowo kluczowe void.



47

Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (47) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i

leksem: "void"

Następnie wskaźnik początku leksemu jest przesuwany do przodu na wysokość 
wskaźnika przedniego.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (48) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i

leksem: "void"
leksem: " "

Po przesunięciu wskaźnika przedniego o jeden znak. Kolejny leksem zostaje 
rozpoznany. Jest nim znak spacji.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (49) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i

leksem: "void"
leksem: " "

Wskaźnik początku leksemu zostaje przesunięty.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (50) 

Buforowanie wejścia

v     o    i     d          m    a    i

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

leksem: "void"
leksem: " "

Wskaźnik przedni zostaje przesunięty do przodu aż do momentu gdy
przekroczona zostaje granica połowy bufora. W tym momencie musi nastąpić 
wczytanie pozostałych N znaków.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (51) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i     n    (     )    {   \n    }

eof

leksem: "void"
leksem: " "

Dane zostają wczytane do drugiej połowy bufora. Symbol EOF (pochodzący od 
angielskiego End Of File) oznacza koniec danych wejśiowych.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (52) 

Buforowanie wejścia

• Bufor podzielony jest na 2 części po N znaków
• N równe liczbie bajtów w bloku na dysku
• Jednorazowo wczytywane jest N znaków

v     o    i     d          m    a    i     n    (     )    {   \n    }

eof

leksem: "void"
leksem: " "
leksem: "main"

Leksem „main” zostaje rozpoznany. 
W ten sposób rozpoznawane są kolejne leksemy i tak do momentu natrafienia na 
symbol EOF w strumieniu danych wejściowych.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (53) 

Buforowanie wejścia

int czytaj_znak () {
if (przedni == bufor + N - 1) {

czytaj_bufor (bufor + N);
przedni = bufor + N;

}
else if (przedni == bufor + SIZE - 1) {

czytaj_bufor (bufor);
przedni = bufor;

}
else {

++przedni;
}

return *przedni;
}

Na slajdzie zaprezentowano przykład implementacji funkcji czytaj_znak(), która 
jest odpowiedzialna za pobranie kolejnego znaku z bufora oraz wczytanie w 
odpowiednim momencie całego bloku danych do właściwej części bufora.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (54) 

Buforowanie wejścia

int czytaj_znak () {
if (przedni == bufor + N - 1) {

czytaj_bufor (bufor + N);
przedni = bufor + N;

}
else if (przedni == bufor + SIZE - 1) {

czytaj_bufor (bufor);
przedni = bufor;

}
else {

++przedni;
}

return *przedni;
}

Funkcja zawiera trzy alternatywne bloki, które mogą być wykonane. 
Pierwszy blok jest odpowiedzialny za wczytanie drugiej części bufora gdy 
przekroczona zostaje granica pierwszej części. Następnie wskaźnik przedni 
zostaje ustawiony na odpowiednią wartość.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (55) 

Buforowanie wejścia

int czytaj_znak () {
if (przedni == bufor + N - 1) {

czytaj_bufor (bufor + N);
przedni = bufor + N;

}
else if (przedni == bufor + SIZE - 1) {

czytaj_bufor (bufor);
przedni = bufor;

}
else {

++przedni;
}

return *przedni;
}

Drugi blok jest odpowiedzialny za wczytanie pierwszej części bufora gdy 
przekroczona zostaje granica drugiej części. Następnie wskaźnik przedni zostaje 
ustawiony na odpowiednią wartość.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (56) 

Buforowanie wejścia

int czytaj_znak () {
if (przedni == bufor + N - 1) {

czytaj_bufor (bufor + N);
przedni = bufor + N;

}
else if (przedni == bufor + SIZE - 1) {

czytaj_bufor (bufor);
przedni = bufor;

}
else {

++przedni;
}

return *przedni;
}

Ostatni blok jest wykonywany gdy nie zostaje przekroczona żadna z granic. 
Następuje wtedy proste przesunięcie wskaźnika przedniego.
Jak łatwo zauważyć w implementacji tego bufora każdorazowo muszą zostać 
sprawdzone dwa warunki zanim zostanie podjęta decyzja o przesunięciu 
wskaźnika.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (57) 

Wartownicy

v     o    i     d          m    a         i     n    (     )   {    \n    }

eof

eof

Aby poprawić wydajność rozwiązania opartego na dzielonym buforze
wprowadzono pojęcie wartownika. Jest to wartość umieszczana w buforze, która 
sygnalizuje wystąpienie sytuacji specjalnej, czyli np. konieczność wczytania 
drugiej części bufora. Na slajdzie przedstawiono bufor, w którym rolę wartownika 
pełni wartość EOF.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (58) 

Wartownicy

int czytaj_znak () {
++przedni;
if (*przedni == EOF) {

if (przedni == bufor + N - 1) {
czytaj_bufor (bufor + N);
przedni = bufor + N;

}
else if (przedni == bufor + SIZE - 1) {

czytaj_bufor (bufor);
przedni = bufor;

}
else return EOF;

}

return *przedni;
}

Oto implementacja takiego podejścia w języku C. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
za każdym razem sprawdzany jest tylko jeden warunek (czy wskaźnik przedni nie 
wskazuje przypadkiem na wartownika). Jeśli tak jest, wtedy dopiero 
rozpoznawana jest sytuacja i określana akcja, która musi zostać zastosowana. 
Jest to więc rozwiązanie znacznie efektywniejsze z punktu widzenia czasu 
przetwarzania.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (59) 

Praktyczne zastosowania

• Zastosowania analizy leksykalnej
– Edytory strukturalne
– Formatery kodu źródłowego
– Statyczne analizatory kodu
– Translatory języków naturalnych
– Interpretery i kompilatory języków formalnych 

(języków programowania)

Analiza leksykalna jest wykorzystywana w wielu powszechnie używanych 
programach. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o:
-Edytorach strukturalnych
-Formaterach kodu źródłowego
-Statycznych analizatorach kodu
-Translatorach języków naturalnych; oraz
-Interpreterach i kompilatorach języków formalnych.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (60) 

Podsumowanie

• Alfabet, język, napis
• Symbol leksykalny, leksem, wzorzec
• Niedeterministyczny Automat Skończony
• Deterministyczny Automat Skończony
• Przykłady implementacji automatów
• Buforowanie wejścia

Podsumowując, w wykładzie zdefiniowane zostały pojęcia alfabetu, języka oraz 
napisu. Następnie zaprezentowano pojęcia symbolu leksykalnego, leksemu, 
wzorca oraz przedstawiono ich przykłady. Zdefiniowano niedeterministyczny 
automat skończony a następnie deterministyczny automat skończony. 
Zaprezentowano dwa podejścia do implementacji automatów skończonych w 
języku C. Przedstawiono również podejście do buforowania danych wejściowych 
oraz zaprezentowano przykładową implementację bufora w języku C.
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Podstawy kompilatorów

Analiza leksykalna (61) 
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literaturze przedstawionej na slajdzie.


